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Seizoen 2020-2021 
De trainingen zijn inmiddels weer van start gegaan, en het begin van de competitie verliep soepel, super! 
Niettemin, over het hele land verspreidt het virus zich weer snel en 29 september 2020 zijn nieuwe 
maatregelen afgekondigd. Op basis van de op dit moment gestelde maatregelen, kan er gekorfbald blijven 
worden. Er zijn een aantal maatregelen veranderd, die in dit protocol in rood zijn gemarkeerd. 
  
Onderstaand protocol dient te worden gehandhaafd door alle speelsters, trainsters, bezoekers, ouders en 
anderen. We gaan er vanuit dat iedereen hier zelf de verantwoordelijkheid in neemt. 
Het is gebaseerd op het protocol ‘verantwoord sporten’ van NOC*NSF, welke ontwikkeld is vanuit adviezen 
van het RIVM. 
 
Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van 
begeleiding opvolgen. 
 
Voor iedereen geldt: 

- Gezond verstand gebruiken staat voorop! 
- Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; 
- Ga direct naar huis wanneer er tijdens het korfballen klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling 
verlies van reuk of smaak; 

- Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van het sportpark; 
- Schud geen handen. 

 
Maatregelen algemeen: 

- Trainingen en wedstrijden vinden plaats zonder publiek! Het is dus ook niet toegestaan om voor of 
na je eigen wedstrijd, bij een ander team te gaan kijken. 

o Bij uitwedstrijden (dus niet bij trainingen) van jeugdspeelsters tot en met 17 jaar vallen de 
benodigde chauffeurs onder teambegeleiding en vallen daarmee niet onder de regel voor 
toeschouwers dus mogen blijven kijken naar de wedstrijd. 

- De kantine blijft voorlopig gesloten. 
- Probeer zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar het sportpark te komen. 
- Kom niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van de training naar het sportpark. 
- Schud geen handen en geef geen highfives bij bijvoorbeeld het vieren van overwinningsmomenten 

of tijdens een wissel. 
- Bidons mogen worden meegenomen, iedereen drinkt alleen uit haar eigen bidon. 
- Speelsters van 13 jaar en ouder dragen in een auto een mondkapje, dus ook de bestuurder. Deze 

dient iedereen voor zichzelf aan te schaffen. 
- Kleedkamers en douches kunnen weer gebruikt worden. Er geldt: maximaal 1 team per kleedlokaal, 

houdt 1,5e meter afstand. Kleedkamers zijn niet toegankelijk voor ouders, dus als speelsters hulp 
nodig hebben, douchen zij thuis. 

 
 
Zie tweede pagina →  
 
 

Bestuur: bestuuroranjewit@hotmailcom 
Jeugdcommissie: jcoranjewit@hotmail.com 
Technische commissie: tcoranjewit@hotmail.com 

http://www.kvoranjewit.nl/


 
 
 
Maatregelen speelsters tot en met 18 jaar (jeugdteams): 

- Het op- en afbouwen van de materialen gebeurt zoveel als mogelijk in tweetallen en op 1,5e meter 
afstand.  

- Trainsters proberen er indien mogelijk voor te zorgen dat de materialen voor de training al bij het 
materialenhok klaarliggen op de grond. 

- Er hoeft geen afstand gehouden te worden tot speelsters tot en met 12 jaar.  
- Er moet wel 1,5e meter afstand gehouden worden tot speelsters van 13 jaar en ouder (tenzij 

noodzakelijk voor veilige begeleiding van de sport). 
- Er zijn niet meer begeleiders aanwezig dan noodzakelijk. Trainsters houden onderling 1,5e meter 

afstand van elkaar. 
- Help de speelsters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren. 
- Na afloop van trainingen moeten materialen schoongemaakt worden; met allesreiniger en extra 

sterke keukenrol uit het keukentje. Trainsters zijn er verantwoordelijk voor dat dit gebeurd. Er mag 
opdracht gegeven worden aan speelsters om dit zelf te doen, maar doe dit dan weer zoveel als 
mogelijk in tweetallen (eventueel op roulatie). Ook de grondplaten worden weer opgeruimd in het 
materialenhok. 

 
Maatregelen speelsters 18 jaar en ouder (senioren): 

- Er dient tijdens het sporten zoveel als mogelijk 1,5e meter afstand gehouden te worden, maar als 
dat een normale oefening in de weg staat, mag de 1,5e meter tijdelijk worden losgelaten. Ook 
tijdens de wedstrijd hoeft binnen de lijnen 1,5e meter niet gehandhaafd te worden. 

- Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de training en wedstrijd, dient 1,5e meter 
afstand gehouden te worden van elkaar. Dus ook in de kleedkamer en kantine. 

- Na afloop van trainingen moeten materialen schoongemaakt worden; met allesreiniger en extra 
sterke keukenrol uit het keukentje. Speelsters zijn er zelf verantwoordelijk voor dat dit gebeurd. 
Doe dit dan zoveel als mogelijk in tweetallen (eventueel op roulatie). Ook de grondplaten worden 
weer opgeruimd in het materialenhok. 

 
Coördinator per avond: 
Trainsters zijn in principe aanspreekpunt op trainingsavonden. 
Mochten er zich ongeregeldheden voordoen dan mag telefonisch contact opgenomen worden met Carlijn 
Bonants (06-36123239) of Aniek Bosgoed (06-46587228). 

 
Onduidelijkheden of vragen? 
Mochten er ten aanzien van bovenstaande nog vragen, opmerkingen of onduidelijkheden zijn, neem dan 
vooral even contact op met bestuur, jeugdcommissie of technische commissie. 


